PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽÍ PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
Článek I. Úvod
1. Ustanovení tohoto provozního řádu platí pro parkoviště Garáže Pražského povstání, U Děkanky 1725/22, Praha
4 - Nusle, které se skládá ze 2 nadzemních podlažní (dále jako „Parkoviště“). Plánek Parkoviště je uveden dále.
2. Jednotlivá parkovací stání jsou vyznačena vodorovným dopravním značením.
3. Parkoviště je veřejné placené hlídané. Návštěvníci (zákazníci) mohou využít krátkodobé stání (stání do 1 měsíce)
nebo dlouhodobé na základě písemné smlouvy s provozovatelem Parkoviště.
4. Tento provozní řád je určen všem osobám, které vstupují do prostoru Parkoviště a jsou povinny se jím řídit.
Vstupem do prostoru parkoviště návštěvník souhlasí s tímto provozním řádem.
5. Motorovým vozidlem se rozumí také motocykly a jiné dopravní prostředky určené k dopravě po silničních
komunikacích podle platných právních předpisů, výhradně však pro vozidla do 3,5t.

Článek II. Základní pravidla chování návštěvníků Parkoviště:
1. Návštěvníkem Parkoviště je každá osoba pohybující se v prostoru Parkoviště.
2. Návštěvníci jsou povinni se řídit a dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. „O
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů“.
3. Návštěvníci jsou povinni řídit se dopravním značením.
4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny doplňkových informačních tabulí instalovaných v prostoru Parkoviště
5. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy Parkoviště.
6. Zákazníci jsou oprávněni zaparkovat motorová vozidla výhradně do prostor (ploch) vymezených vodorovným
značením („parkovací místo“). Pokud Zákazník zaparkuje motorové vozidlo takovým způsobem, že zasahuje do
jiného parkovacího místa, je povinen uhradit poplatek za parkování i za takové jiné parkovací místo. Za účelem
zajištění úhrady poplatku za parkování za takové jiné parkovací místo je provozovatel oprávněn použít technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "botička") s tím, že botička bude z motorového vozidla odstraněna
po úhradě příslušného poplatku za parkování.

Článek III. Přístup do Parkoviště:
1. K vjezdu a výjezdu z Parkoviště je povoleno užívat pouze komunikací k tomu určených.
2. Při vjezdu na Parkoviště Zákazník přiloží k vjezdovému stojanu čipovou kartu (v případě dlouhodobých zákazníků
se smlouvou), parkovací šek nebo si odebere parkovací lístek z automatu s parkovacími lístky (v případě
krátkodobého parkování) umístěného před závorou a tímto uvede závoru do chodu. V případě, že parkovací šek je
čtecím zařízením nečitelný, je Zákazník povinen využít pro vjezd parkovací lístek. Reklamaci parkovacího šeku je
nutno uplatnit na prodejním portálu, kde byl parkovací šek objednán a uhrazen. Zákazník pamatuje na to, že se
závora zavírá okamžitě po každém projíždějícím motorovém vozidle - současný vjezd dvou motorových vozidel je
zakázán a může vést k poškození motorových vozidel a systému automatické obsluhy Parkoviště.
3. Před výjezdem z garáží je řidič povinen zaplatit cenu za krátkodobé parkování ve výši určené ceníkem vydaným
provozovatelem a vyvěšeným na vjezdu do Parkoviště. Pro dlouhodobé parkování musí být uzavřena nájemní
smlouva s provozovatelem a nájemce je povinen dodržovat platební podmínky dané nájemní smlouvou. Do 5 minut
po řádném zaplacení krátkodobého parkování musí Zákazník se zaparkovaným motorovým vozidlem odjet
z Parkoviště, jinak je povinen uhradit poplatek za parkování dle ceníku.
Při odjezdu z Parkoviště se parkovací lístek přiloží na vyznačené místo výjezdového stojanu a otevře se závora.
4. V prostoru Parkoviště je povolen pohyb a parkování silničních motorových vozidel, jejichž délka nepřesahuje 5,5 m,
výška 2,2 m a šířka nepřesahuje 1,9 m. Parkování vozidel s přívěsným zařízením není povoleno.
5. Parkující vozidla nesmí přepravovat látky, které by mohly ohrozit prostor Parkoviště a jeho zařízení, ostatní osoby
pohybující se v parkovišti, nebo by mohly omezovat ostatní nepříjemným zápachem, hlukem, apod.
6. V prostoru Parkoviště je povolen pohyb vozidel a osob v rozsahu přímo souvisejícím s parkováním vozidla. Není
povoleno mytí vozidel, opravy a servis vozidel, distribuce letáků, agitační činnost, prodejní činnost, apod.
7. Pohyb domácích zvířat v prostoru Parkoviště je povolen pouze za předpokladu zajištění, že nezpůsobí škodu
ostatním návštěvníkům. To zejména znamená, že psi musí být na vodítku a musí nosit košík.

Článek IV. Zvláštní pokyny pro provoz vozidel:
1. Vozidla se mohou pohybovat pouze v prostoru k tomu určeném a vyznačeném
2. Rychlost pohybu vozidel je v prostoru Parkoviště omezena na 15 km/hod
3. Couvání není povoleno, s výjimkou parkovacího manévru
4. Je zakázáno stát mimo parkovací stání, s výjimkou parkovacího manévru
5. Je zakázáno používat výstražné zvukové znamení
6. Řidič jedoucí za vozidlem zahajujícím parkovací manévr je povinen dát přednost parkujícímu vozidlu
7. Řidič vyjíždějící z parkovacího místa je povinen dát přednost řidiči jedoucímu po komunikaci
8. V prostoru parkoviště platí přednost zprava, pokud není stanoveno jinak dopravním značením

Článek V. Zvláštní pokyny pro parkování vozidel:
1. Vozidla smí parkovat pouze na vyznačených parkovacích stáních a nesmí přesahovat přes vyznačenou hranici
parkovacích stání
2. Řidiči musí dodržet při parkování dostatečnou vzdálenost od vedle stojícího vozidla umožňující bezpečné otevření
dveří
3. Je zakázáno nechat běžet motor během parkování.
4. Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně technicky trvale nezpůsobilá k provozu
a motorová vozidla, která jsou na Parkovišti zaparkovaná déle než 1 měsíc, se považují za motorová vozidla
překážející provozu na Parkovišti, nejde-li o parkování na základě individuální písemné smlouvy dle čl I.odstavec 3.
Provozního řádu.
5. Motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto Provozním řádem
mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor Parkoviště a majiteli vydána až po uhrazení poplatku
za parkování, manipulačního poplatku ve výši 5.000,- Kč a ostatních nákladů. Za motorová vozidla překážející
provozu na Parkovišti se také považují motorová vozidla:
s bezdůvodně spuštěným alarmem;
se zapnutými znameními o změně směru jízdy, výstražnými znameními, dálkovými světly nebo
světly do mlhy (mlhovkami);
uvedená v čl. V, bodu 6 Provozního řádu.
6. Vjezd a parkování motorových vozidel s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami je zakázáno
a v případě vzniku škody způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla je Zákazník povinen zaplatit
smluvní pokutu 5.000,- Kč a uhradit způsobenou škodu.
V zaparkovaných motorových vozidlech nesmí po zaparkování zůstat žádné osoby, zvířata anebo látky, které mohou
způsobit škodu provozovateli nebo třetím osobám nebo jinak narušit užívání Parkoviště

Článek VI. Pokyny týkající se bezpečnosti:
1. V prostoru Parkoviště je zakázáno odkládat hořlavé látky a materiály (zejména benzín, pneu, atd.), kouřit,
manipulovat s otevřeným ohněm, používat elektrická zařízení Parkoviště.
2. V případě požáru jsou osoby přítomné v prostoru Parkoviště povinny řídit se pokyny uvedenými v prostoru garáží a
pokyny obsluhy garáží, popřípadě zasahujících hasičů či policie.
3. Řidiči vozidel a osoby přítomné v prostoru Parkoviště (návštěvníci) jsou zodpovědní za jakékoliv nehody či škody
způsobené neopatrností, s úmyslem nebo z jiných důvodů, zejména v důsledku porušení tohoto provozního řádu. O
způsobení jakékoliv nehody či škody jsou návštěvníci povinni okamžitě informovat obsluhu Parkoviště.
4. V případě poruchy na vozidle s následkem zablokování části komunikace je jeho řidič povinen učinit vše pro to, aby
zabránil možné nehodě, zejména je povinen o této situaci informovat obsluhu Parkoviště.
5. Provozovatel Parkoviště nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům či na věcech
nalézajících se bezdůvodně v prostoru Parkoviště.
6. Parkoviště je veřejné a hlídané.
7. Provozovatel Parkoviště není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci (jako
ozbrojená loupež, samovznícení zaparkovaného vozidla, vlivy počasí (sníh, náledí,…), války, teroristické útoky,
sabotáže apod.)
8. Pokud je provozovatel shledán zodpovědným za škodu způsobenou na zaparkovaném vozidle, výše náhrady škody
se rovná pouze odhadní ceně vozidla a neobsahuje náhradu škody za znemožnění užívání vozidla, náhradu škody za
věci uložené ve vozidle.
9. V případě vzniku jakékoliv škody na vozidle je řidič povinen nemanipulovat nijak s vozidlem, oznámit okamžitě tyto
skutečnosti obsluze garáží, zavolat Policii České republiky a sepsat protokol o škodě.
10. Řidič vozidla je povinen vozidlo při parkování řádně zabezpečit, zejména zamknout a zavřít všechna okna.
11. Řidiči vozidla se doporučuje neponechat parkovací lístek ve vozidle.
12. Při ztrátě parkovacího lístku je řidič povinen předložit obsluze Parkoviště k nahlédnutí a sepsání hlášení o ztrátě
parkovacího lístku svůj průkaz totožnosti a doklady o právu vozidlo užívat. Výjezd z garáží bude povolen pouze po
prokázání práva vozidlo užívat a po zaplacení paušální ceny parkovného pro případ ztráty lístku.
13. Obsluha garáží musí nosit uniformované oblečení. Pracovníci obsluhy jsou povinni chovat se profesionálně,
slušně a vstřícně.
14. V objektu parkoviště je provozován kamerový systém.

Článek VII. Sankce
1. Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu může mít za následek sankce spočívající v rozhodnutí provozovatele
Parkoviště zakázat přístup dočasný či trvalý do vozidla osoby porušující své povinnosti.
2. V případě, že vozidlo bude zaparkováno na parkovišti bez právního důvodu (není uzavřena nájemní smlouva nebo
není hrazeno parkovné dle platného ceníku), vlastník nebo provozovatel vozidla se zavazuje zaplatit pokutu ve výši
5.000,- Kč.

3. V případě neoprávněného parkování vozidla (parkování bez právního důvodu nebo při parkování jinde než na
místě k tomu určeném) má provozovatel právo nechat takové vozidlo odtáhnout na náklady vlastníka vozidla.
4. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Zákazníkům zadržovacího práva, a za tím
účelem, použít na parkující motorová vozidla, nebudou-li odtažena, botičky. Zákazníkovi pak bude umožněno vyjet
z Parkoviště, případně převzít motorové vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co budou škoda a
ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se
závazkem řidiče k úhradě zjištěné škody.
5. v případě ztráty čipové karty se zákazník zavazuje uhradit poplatek 1.000,- Kč a v případě ztráty parkovací karty
krátkodobého stání (vytištěná z vjezdového stojanu) a parkovacího šeku (internetová objednávka) se zavazuje uhradit
poplatek 2.000,- Kč.
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